
Szegedi Peter 

Haj6s Alfred a futballista 

Haj6s Alfredot els6sorban, mint els6 olimpiai bajnokunkat 6rizte meg 
az emlekezet, a 18 eves usz6 1896. aprilis 11-en ket szamban is bajnoki 
cirnet szerzett. Üsz6-karrierje e törtenelmi sikerrel ugyan nem ert veget, 
de mar csak nehany Versenyen indult. A korszak ide::iljait megtestesit6 
all-round, azaz több Sportagban iS jelesked6 sporternher hamarosan uj 
kedvtelest talalt maganak, a labdarugast. P::ilyafutasa önmagaban nem 
mondhat6 különlegesnek, hiszen csak rövid ideig, 1897 es 1903 között 
jatszott. A BTC csapataval harom idenyben szerepelt, kb. 15-20 bajnoki 
merk6zesen lephetett p::ilyara- a pontos adatok a korabeli statisztika hi
anyossagai miatt ma mar nem rekonstru::ilhat6k. Meg az sem tette kü
lönlegesse, hogy olimpiai bajnokkent futballozott, a szinten ketszeres 
olimpiai bajnok usz6, Halmay Zoltan a MÜE jatekosakent szinten els6 
oszt::ilyli labdarug6 volt (az olimpiai bronzermes Bodor Ödön pedig a lab
darug6-v::ilogatottban is szerepelt). Haj6s, mint futballista ket szempont
b61 szamitott unik::ilis jelensegnek: egyreszt szamos, a labdarugassal 
kapcsolatos "els6segben" vett reszt, masreszt az uttör6k közüllenyege
ben egyedülikent evtizedekig kapcsolatban maradt a sportaggal. 

Köszönhet6en annak, hogy Budapesten igen csekely letszamu volt az 
angol kol6nia, a futball csak nagy kesessel erkezett meg Magyarorszagra 
(kimutathat6: Nyugat-Eur6paban es Dei-Amerikaban szinte miTidenhol 
a helyi angolok jeleskedtek a futball elterjeszteseben). Az 1890-es evek 
elejer61 szarmaznak az els6 feljegyzesek a labdarugas megjeleneser61, a 
forrasok f6kent di::ikok, esetleg barati tarsasagok pr6b::ilkozasair61 tu
d6sitanak, de ezek csak rövid ideju fellangolasok voltak. Az attörest a 
BTC hozta el, nem veletlenül, hisz el6ször fordult el6, hogy egy sport
egyesület karolta fel a labdarugast, egy olyan klub, amely mindig hang
sUlyozta, hogy fontosnak tartja tagjai sokoldalu fejl6deset. A BTC pr6b::il
kozasanak sikeret az is el6segitette, hogy egy aktiv es sikeres klub volt, 
melynek harom sportol6ja is megjarta az atheni olimpiat. 1 

Haj6s Alfred 1956-ban megjelent emlekirata szerint 1896 karacso
nyara Ray Ferenc (1. abra), zürichi mernökhallgat6 hozott egy labdat 
Magyarorszagra, s apja munkatarsa, Stobbe Ferenc keresere a jatek-

1Zeidler Mikl6s: A labdahazt61 a Nepstadionig. Sportelet Pesten es Budan a 
18-20. szazadban. Pozsony, 2012. 94. o. 
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szert elvitte a Budapesti Torna Club 
Mark6 utcai tornatermebe. Haj6s igy 
szamolt be az esemenyr61: "Tormiszok, 
birk6z6k, ökölviv6k fegyelmezetten es 
szorgalmasan vegeztek az el6irt gyakor
latokat. Egyszerre csak megjelent a tor
naterem ajtajaban Stobbe Ferenc fiatal 
baratjaval, aki se sz6, se beszed - min
den el6zetes bejelentes nelkül-, egy fut
ball-labdat hajitott közejük. Egyszerre 
felbomlott a fegyelem, a rend, mindenki 
azon igyekezett, hogy maganak kapa
rintsa meg a labdat. Közben a labda a 
földre került s ekkor ösztönösen leibuk
kal adtak tovabb a jatsz6k. fgy született 
meg 1896. december 18-an este a ma
gyar labdarugas. Az uj jatek pillanatok 
alatt nepszen1ve valt. Lassan azonban a 
rugdal6dzas es dulakodas kezdett olyan 
mereteket ölteni, hogy a tornaterem ne
hany ablaka es lampaja csörömpölve 
hullott a padl6ra. Iszer Karoly (2. äbra), 
a BTC muvezet6je csak harsany »allj!« 
kia.ltassal tudott veget vetni a mar vere
kedesbe fulladt rugdal6dzasnak. A li
heg6 jatekosokat aztan leültette es Ray 
Ferenc oktat6el6adast tartott nekik a 
labdarugas külföldi nepszeruseger61, a 
jatek erdekesseger61, szepseger61 s 
vegül ismertette a j atekszabalyokat. "2 

1897. januar 24-en a BTC labdaru
g6csapata megtartotta els6 ertekezletet, 
a futballcsapat eiere Iszer Karoly er6-
tornaszt va.lasztottak. Ket hettel kes6bb 
mar treningeztek a BTC sportol6i, els6, 

1. abra. Ray Ferenc 

2. abra. Iszer Karoly 

nyilvanos merk6zesüket majus 9-re tliztek ki- ismet egy "els6seg", 
amin Haj6s is reszt vett. Könyveben igy szamolt be az els6 talalkoz6r61, 
melyen a BTC jatekosaib61 a116 ket csapat merk6zött meg egymassal: 

2 Haj6s Alfred: fgy lettem olimpiai bajnok. Budapest, 1956. 84. o. 
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"Tavaszelejei napsugaras, szep id6 erre a napra borussa valtozott. 
De megfogadtuk, hogy a merk6zest akkor is vegigjatsszuk, ha cigany
gyerekek potyognak. Ciganygyerek helyett azonban olyan villamlassal 
es mennydörgessel kisert felh6szakadas zudult a nyakunkba, hogy 
kenytelenek voltunk felbeszakitani a jatekot es a palya egyetlen fedett 
zugaba, a palya6r b6dejaba menekülni. A nez6teren elhelyezkedett alig 
100 f6nyi erdekl6d6 pedig mind eltunt, vissza se jöttek többe."3 A Mil
lenarison rendezett talalkoz6n a kek-feherek 5:0-ra legy6ztek a piros
fehereket, mind az öt g6lt a Svajcb61 erkez6 Ray Ferenc szerezte. 

A BTC tagjai tudtak, hogy csak megfelel6en kepzett ellenfel elleni 
merk6zeseken tudjak jatekukat tovabbfejleszteni, ezert 1897 6szen 
meghivtak Budapestre a becsi Cricketters csapatat. A talalkoz6t 1897. 
okt6ber 31-re tuztek ki, lenyegeben ennek a merk6zesnek is köszön
het6, hogy kiepitettek a Millenarist. Az ezredevi kiallitasra emelt, ide
iglenesnek szant letesitmenyb61 a lelat6kat ekkorra mar elbontottak, 
szabadteri sportokkal foglalkoz6 klubok azonban megalapitottak a Bu
dapesti Versenypalya Szövetseget, a Millenarist befüvesitettek es egy 
2 000 f6s lelat6t is felhuztak. Itt tartottak az els6 nemzetközi futball
merk6zest, amin Haj6s Alfred palyara lepett, s6t, a kezd6rugast is 6 
vegezte el (3. es 4. abra). 

Hamar kiderült, mennyit szamit a rutin, s az, hogy mig a BTC-ben 
csak ket angol jatekos szerepelt, a becsi Crickettersben egy nemet es 
legalabb het brit: ,,Az el6z6 taktikai megbeszeles alapjan a labdat el6bb 
Yolland, majd Ray kapta meg. Sokfug azonban nem tudta maganal tar
tani vagy leadni, mert üzembe leptek a nagyobb gyakorlattal rendel
kez6 angol jatekosok s egyszerre azon vettük eszre magunkat, hogy 
reszvev6kb61 ösztönösen nez6k lettünk. A furcsa mozdulatok, a cse
lezgetes es pantos adogatasok annyira lenyligöztek es megleptek ben
nünket, hogy folytonos hatralas mellett nem tehettünk egyebet, mint 
szorongatott vedelmünk segitsegere siettünk. "4 A becsiek nagy fölenye 
ellenere a BTC csak 2:0-s vereseget szenvedett, a merk6zesr61 ketol
dalas tud6sitast közölt a Sport-Vilag, a beszamol6b61 kiderült, hogy a 
jatek egycsapasra megh6ditotta a nez6ket. 

1897-ben a BTC tagjai rendszeresen treningeztek es merk6zeseket 
jatszottak, több futballcsapat is alakult Budapesten. A Sport-Vilag 1897 
tavaszan arr61 szamolt be, hogy a MAC es az MTK is futballcsapatot szer
vez. Harnarasan futballcsapatot alapitottak a muegyetemistak, a Magyar 

3 Haj6s i. m. 89. o. 
4 Haj6s i. m. 90. o. 
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3. abra. A BTC Vienna elleni csapata, Haj6s balr6l a negyedik 

IS9j. -1:~. s7.. S P 0 HT-V I LAG 7. oiJul. 

A ~'lagyarorszagon jatszott elso football,.,match resztvevöi. 
A ,.Vienna Criquet-- a nd Football-Club" csapatja. 

A. Lowe. E. ShireJ~. W. Flavin. S. Pcppcr. 
R. Horeb.ky. E. Blyth. G. Pariaot. H. W. ~ndon (kapit.any). Blacker. H. Lowe. R. Wagner. 

4. abra. A Vienna Criquet- and Football-Club csapata 
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Üsz6 Egylet, illetve Obudan az OTE es a III. ker. TVE sportol6i. A mu
egyetemistake volt az els6 alakulat, amely kimondottan a futball muve
lese miatt alakult meg. A kezdetben MFCS (Muegyetemi Football Csapat, 
1903-t61 MAFC) neven szerepl6 garda nagyreszt a BTC egyetemen tanul6 
tagjainak köszönheti alakuhisat, Haj6s Alfred, Gillemot Ferenc es tarsai 
a megalakulas utan visszatertek klubjukhoz. Haj6s ismet uttör6 szerepet 
vcillalhatott: a BTC az MFCS-vel jatszotta az els6 olyan merk6zest, ahol 
ket magyar csapat szerepelt. Az 1898. februar 6-an rendezett talalkoz6 
a BTC-tagokkal meger6sitett muegyetemistak fölenyes, 5:0-s gy6zelmevel 
vegz6dött, Haj6s g6lt is szerzett (5. abra). 

Els6 olimpiai bajnokunk palyara lepett a XX. szazad els6 futball
merk6zesen is. Nem hivatalos, meg csak nem is szabalyos merk6zest 
jatszottak 1900. december 31-en. A BTC 9-9 jatekosa "Sylvester ejjelen 

5. abra. BTC jatekosok a Millenarison, jobb szelen Haj6s Alfred 
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kimentek a milleniumi pcilyara es ejfel el6tt nehany perczczel jatekhoz 
fogtak es jatszottak addig, mig tartott az ejfeli harangsz6".5 

1900-ban mar olyan sok merk6zest jatszottak a magyar csapatok, 
hogy szüksegesse vcilt egy szervezet, amely dönt fegyelmi ügyekr61, atiga
zolasokr61 es bajnoksagot szervez. A Ferencvarosi TC szorgalmazasara 
1901 . januar 19-en összeült ertekezlet döntött a Magyar Labdarug6k 
Szövetsege megalapitasar61. Az MLSZ kiirta a bajnoksagot, melynek els6 
osztcilyaban öt, masodosztcilyaban nyolc csapat vett reszt. 1901. februar 
17-en, az els6 bajnoki merk6zesen a BTC 4:0-ra verte a BSC-t, a gy6zte
sek kes6bb elh6ditottak a bajnoki cimet is. Az els6 bajnoksag els6 mecs
csen Haj6s nem jatszott, a bajnokcsapat het merk6zeseb61 azonban ötön 
is szerepelt. A Sport-Vilag az ideny vegen cikket közölt a bajnokcsapat 
tagjair61, igy Haj6sr61 is (akit ekkoriban meg inkabb Guttmann, esetleg 
Haj6s-Guttmann vagy Haj6s G. neven emlegettek): "1895 6ta tagja a BTC
nek. Neve mint Eur6pa, Ausztria stb. usz6bajnoka, s mint olympiai gy6z
tes mindenütt ismeretes. A BTC footballcsapatanak az alapitas 6ta tagja, 
s nagyobbara az els6 csapatban szerepelt. Allround athleta, s eddig csak
nem minden sportban többe-kevesbe kivcil6t tudott produkalni. F6leg 
gyorsasaga, j6 helyezkedese reven hasznos jatsz6ja a csapatnak, melyben 
a balösszeköt6 szerepet szokta viselni (6. abra)."6 

Az 1902-es bajnoksagot Ujra a BTC nyerte, Haj6s ezuttal mind a het 
talcilkoz6n szerepelt. De az ev kiemelked6 labdarug6-esemenye nem a 
bajnoksaghoz köt6dött. Az osztra.k es a magyar labdarug6-szövetseg el
hatarozta, hogy ezenml evente ketszer merk6zik mega ket vcilogatott, 
egyszer Budapesten, egyszer pedig Becsben.7 Az 1902. okt6ber 12-en 
rendezett osztra.k-magyar összecsapas volt Eur6paban az els6 olyan hi
vatalos vcilogatott merk6zes, amelyen nem valamelyik brit tagcrszag va
logatottja vett reszt. Els6 vcilogatott csapatunk "igazi" vcilogatott volt, a 
11 jatekos het klubb61 verbuvcil6dott, a bajnok BTC-t harom labdarug6 
- köztük Haj6s- kepviselte. A szövetsegi kapitany a 27 eves Gillemot 
Ferenc, Haj6s egykori muegyetemi padtarsa volt, aki az olimpiai bajnok
hoz hasonl6an reszt vett a BTC es a Muegyetem els6 futballcsapataban. 
Az osztrak futball ekkoriban meg er6sebb volt mint a magyar, a WAC 
Platzon a hazaiak 500 nez6 el6tt 5:0-ra gy6ztek. Az alacsony nez6szam
b6llathat6, hogy ekkoriban a vcilogatott merk6zes meg "ismeretlen mu
fajnak" szamitott, becsi es budapesti klubok nemzetközi talcilkoz6i 

5 Zeidler Mikl6s i. m. 98. o. 
6 Idezi: Denes Tamas- Sandar Mihaly - B. Baba Eva: Amat6rök es 8.lamat6rök 
(1897-1926) (A magyar labdarugas törtenete I.) Debrecen, 2013. 76. o. 

7 Földessy Janos: A magyar futball es az MLSZ. Budapest, 1926: 150. o. 
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6. abra. A BTC bajnokcsapata 

sokkal több erdek16d6t vonzottak. Pedig a becsi szervez6k sajatos hir
verest csaptak a talilkoz6nak: ,,Ami a magyar Football-Szövetseg repre
sentativ csapatanak fogadtatasat illeti, arr61 jobb lenne nem is beszelni. 
A pilyaudvaron ugyan fogadtak a magyar csapatot a becsi Unio vörös
feher kokardas kiküldöttjei. Szamszerint negyen. A pilyaudvar el6tt vart 
is egy nagy angol vadaszkocsi, melynek tetejet magyarjaink elfoglaltak. 
A kocsi a varos legforgalmasabb utczam haladt s elejen ül6 kocsis nagy 
kedelyesen különböz6 n6takat (el6zekenysegb61 magyar is volt közötte) 
trombitilt, felkeltven az erdekl6dest nemcsak a kocsi utasaira, hanem 
a kocsi oldalan fityeg6 matchet jelz6 plakatokra is, nagy gaudiumara a 
Ringstrasse korz6z6 jar6kel6inek. De ez meg hagyjan. Mid6n ebed utan 
a pilyara vitte a dressben lev6 csapatot a kocsi, az el6bbi jelenetek meg
ismetl6dtek s 6riasi kerül6 uton a legforgalmasabb utczakon vittek a 
Magyar Szövetseg representativ csapatat, mint valami vandorczirkusz 
cs6cseleket, 6riasi felmnest keltve mindenütt s el6 reklamot szolgiltatva 
a delutani football-matchnek. A zötyög6s kocsi azutan nemileg össze
razta a különben sem friss csapatot, csupa vendegszeretetb61 növelven 
igy a magyarok Veresegi eselyeit (7. cibra)."8 

8 A Sport-Vilag tud6sitasat idezi: Denes Tamas- Sandar Mihruy - B. Baba Eva 
i.m. 87. o. 
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7. abra. Egy nemzetközi meccs resztvev6i, 
az ül6 sorban jobbr61 az ötödik Haj6s 

Haj6s 24 evevel ekkor mar matuzs:ilemi koru futballistanak szami
tott, a szazadfordul6 labdarug6i közül sokan diakeveiket befejezve 
visszavonultak a jatekt61. Jelzeserteku, hogy az 1902-es becsi csapat
b61 öten soha többe nem szerepeltek a v:ilogatottban - igy Haj6s sem. 
A nemzeti tizenegyben nagy volt a fluktuaci6 , az els6 10 merk6zesen 
50 jatekos lepett p:ilyara, atlageletkoruk pedig csak 20,4 ev volt (össze
hasonlitasul: 2014-ben 26,4 ev). 

Haj6s 1903-ban meg jatszott a bajnoksagban, de egyre ritkabban le
pett p:ilyara. Regi csapattarsai közül sokan visszavonultak, az 190 1-ben 
bajnoki merkozest jatsz6 17 labdarug6b61 csak nyolcan maradtak a 
BTC kötelekeben, a csapat a bajnoki cimr61 is lecsuszott. Raadasul 
1903-ban több kellemetlen esete is volt Haj6snak. "Meg az is elofor
dult, hogy a felkaru Horvath Ferencet, az MLSZ fotitkarat, az FTC ka
pitanyat Haj6s Alfred, az MLSZ intezobizottsaganak tagja, a BTC 
jatekosa verb:ilisan inzult:ilta".9 1903 szepternhereben egy merk6zesen 
nezokent összesz6lalkozott a nehezsuly(t birk6z6val, az 1908-as olim
pia kötöttfogasu bajnokaval, Weisz Richarddal (8. abra) , a Spart-Vilag 
vezercikkben szamolt be az esetr61: "Haj6s G. Alfred, lapunk f6mun-

9 Denes Tamas- Sandor Mihaly- B. Baba Eva i.m . 99. o. 
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katarsa a Sport-Vilag mult heti szama
ban megirta Weisz Richardr61, hogy ki
tun6 sulyemel6, de nagyon p6zol. Ezert 
kerd6re vonta Weisz Richard Haj6st, ki
jelentven neki, hogy nem ... ( oly brutalis 
kifejezes, melyet reprodukalnunk lehe
tetlen), aki p6zolni szokott. Ezt azon
ban nem halkan negyszemközt, hanem 
hangosan jelentette ki, hogy tanuja le
gyen az egesz tribün nez6közönsege. 
Haj6s erre nyugodtan azt valaszolta, 
hogy 6, mint a nyilvanossag el6tt lefolyt 
esemenyek felülbiral6ja, teljes joggal 
adott lapjaban kifejezest a közönseg 
hangulatanak es velemenyenek, mikor 
p6z-nak nyilvanitotta Weisz Richard 
mozdulatait. Ezen kijelentese utan fa
kepnel akarta hagyni a sulyemel6t, de 
ez bizvan erejeben munkatarsunk fele 
ismet oly szemeremsert6 kifejezest ki
altott, hogy Haj6s megfeledkezve maga
r61 es környezeter61, erthet6 felhaboro
dasaban Weiszet arczulütötte. Hogy a 
sulyemel6 es birk6z6 ezt a szegyent 
magein szaradni nem engedte, az terme
szetes s a folytatasat kepez6 csunya ve
rekedest csakis a jelenvoltak közbele
pese akadalyozta meg."10 Alig egy h6-
nappal kes6bb, 1903. okt6ber 25-en a 
futballpalyan keveredett incidensbe, az 8. abra. Weisz Richard 
MTK elleni vesztes meccsen "tettleg 
bantalmazta" Pozsonyi Imret, a kek-feherek csapatkapitanyat. ,,A sajt6 
sulyos büntetest követelt, de aztan elült az ügy, mivel Pozsonyi Imre 
nem ment el a targyalasokra, nem akarta a büntetest."11 

Haj6s visszavonult a jatekt61, 1904-ben mar nem jatszott bajnoki 
merk6zest, de az uttör6k közüllenyegeben egyedülikent tovabbra is 
kapcsolatban maradt a sportaggal. Jatekvezet6kent nemzetközi mer
k6zeseket is vezetett, köztük egy valogatott talalkoz6t is , 1907-ben 

10Sport-botrany. Sport- Vilag 1903. szepternher 27. 
11Denes Tamas - Sandor Mihaly- B. Baba Eva i.m. 100. o. 
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9. abra. A magyar foci ötven eves születesnapja, 
a jobb szelen Haj6s Alfred 

Budapesten, a Magyararszag- Csehorszag összecsapast. A magyar va
logatott szövetsegi kapitanya is volt, 1906-ban ket cseh-magyar es egy 
osztrak-magyar talalkoz6ra allitotta össze csapatunkat. Sportujscigir6-
kent is mUködött, 1903-1904 között a Sport-Vilagot szerkesztette, 1904-
1908 között pedig a Pesti Napl6 sportrovatvezet6je voltY A labda
rug6-szövetseg eleteben is reszt vett, a BTC alelnökekent 1920-24 kö
zött az MLSZ alelnöki tisztet latta el, a professzionizal6d6 futballban 
az amat6rök taboranak egyik vezet6je volt. 

Sportletesitmenyeket is tervezett, melyek közül több a labdarugast 
is szolgcilta. Egyik legismertebb alkotasa az Üjpesti TE Megyeri uti sta
dionja volt. Haj6s eredetileg egy 32 500 f6 befogad6kepessegu letesit
menyben gondolkodott, amit kes6bb egy 1 000 f6s fedett lelat6val 
egeszitenek ki - vegül azonban 25 ezer f6s lett a stadion. A vasbeton 
alapu lelat6k egy 110 X 64 meteres futballpalyat, ugr6 es sulydob6 

12Gerhard Lajos (szerk.) : A magyar sport pantheonja III-IV A magyar sport 
reneszanszanak törtenete 1896-t6l napjainkig. Budapest, 1932: 169. o. 
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savot, 400 meteres fut6pa.J.yat fogtak közre. A nyit6merk6zest 1922. 
szepternher 17-en tartottak, az UTE 2:1-re gy6zött az FTC ellen. Talaja 
ekkorihan földes volt, a koraheli filmhirad6k tud6sitasai szerint meg 
hikaviadalt is rendeztek a pa.J.yan. 1925-hen a stadiont fahoritasu ke
rekparpa.J.yaval h6vitettek ki, ami szepenjövedelmezett, egeszen a Mil
lenaris felujitasrug. 13 

Haj6s - mint olimpiai hajnok, a honi lahdarugas egyik uttör6je es 
mint aktiv sportvezet6 - futhallunk egyik szimholikus alakja maradt. 
Ket va.J.ogatott merk6zesen is 6 vegezte el a kezd6rugast, el6ször 1922. 
novemher 26-an, az - akkori szamozas szerint14 - ötvenedik magyar
osztrakon, majd 194 7. mcijus 4-en, az 50 eves magyar futhall tisztele
tere rendezett magyar-osztrak tala.Ikoz6n (9. abra). De nem csak a 
lahdarugas vezet6i szamara voltfontos az olimpikon szimholikus resz
vetele a sportaghan, Haj6s is, az eletmuve lenyeges reszenek tartotta 
futhallista-pa.J.yafutasat. Err61 tanuskodik, hogy 1956-han megjelent, 
"igy lettem olimpiai hajnok" öneletrajzi könyvehen öna.Il6 fejezetet szen
telt a lahdarugas születesenel jatszott szerepenek. 
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